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Република Србија
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ.

ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈ.--\
Број:

119-01-00105/2019-11
25.05.2021 . године
Немањина 22-26
Београд

На основу члана

137. став 2. Закона о заштити потрошача ("Сл. гласник РС", бр. 62/2014 и
44/2018 - .ip . закон! и 136. Закона о општем управном поступку ("Сл.
гласник РС", бр.18 /2016), .: поступк.: утврђивања испуњености услова за брисање
Удружење "Народни Пар.1а.\1ент" са се.Јиште:-.1 .: .lесковцу из Еви.Јенције у.Јружења и

6/2016 -

савеза

др. закон и

у.Јружења

за

заштиту

потрошача,

државни

секретар

:-.шннстарства

трговине.

туриз:-.~а и те.1екш1уникација Урош 1\:ан.Јић на основу оюащћења :-.шннстра бр.

197 2020-02

0.1

20.11 .2020.

119-01-

ГО.ЈИНе . .JOHOCII:

РЕШЕЊЕ

БРИШЕ СЕ из Евиденције удружења и савеза удружења за заштиту потрошача удружење:

У.Јружење

.. Наро.Јни

бр. -В. чатични број:

Пар.1ачент" са се.Јиштем у Лесковцу, ул. Јужноморавских Брига.Ја

17171946.

које заступа: Горан Митровић из Лесковаца.

Ово решење је коначно.

Образ.1ожење

Комисија за вођење Евиденције удружења и савеза удружења за заштиту потрошача (у
даљем

тексту:

Комисија)

телекомуникација, број:

је

образована

Решењем

119-01-00105/2019-11

од

28.

министра

маја

2019.

трговине,

туризма

и

године, са задатком да се

стара о образовању и вођењу Евиденције удружења и савеза удружења за заштиту
потрошача (у даљем тексту: Евиденција), у складу са условима из члана

132.

Закона о

заштити потрошача, а нарочито да, између осталог, прати рад евидентираних удружења и
савеза, утврђује испуњеност услова за брисање из Евиденције из члана

137.

Закона о

заштити потрошача као и да израђује предлог одлуке о брисању.

Комисија је на седници одржаној дана

10.05.2021.

године, а након извршеног увида у

запримљене Извештаје о спроведеним активностима и постигнутим резултатима у области

заштите потрошача ук"ъ~~ј~ћи и финансијске извештаје за

2020. го.:rину, Записником

констатовала да У.::~ружење Jiapo.DПI Пар.1амент" са се.:nnпте~ у "lесковuу није .::~остави..10
овом министарству наве.:~ени извештэ.Ј као и да је у uи...ъ~ .::~а..ъег вођења поступка брисања

из Евиденције, потребно затра::11D11и wиш.ъење Савета потрошача о испуњености ус.'lова за
брисање наведеног у.::~ружења из Еви.хнuије.
Ово министарство је пото~ .:ЮПИСО)I број:
године

затражи..'10

миULъење

Савета

119-01-00105 2019-11 О.1 дана 10.05. 2021.

потрошача

о

испуњености

услова

за

брисање

наведеног удружења из Еви..:~енuије.

Комисија је на се.ЈНиuи о.::~ржаној дана

је Савет потрошача у законо~

24.

маја

2021.

го.:rине записником констатовала да

прописаном ро1о..:· .Јоставио позитивно мишљење о

испуњености ус:~ова за брисање И.'lенованог удружења из Евиденције те да су се на тај
начин стек.'lи законски ус.'lовн ..:ia ово ~шнистарство настави поступак брисања наведеног

удружења из Евиденuије као нда .Јонесе одлуку о брисању.

Чланом

став

136.

3.

прописано је да су евидентирана у.:~ружења о.ЈНосно савези дужни су

да доставе Министарству финансијски извештај о активности~ш финансирани~t у CК.'la.:I)'

са ст.

1.

и

овог Ч..'lана

2.

.10 31.

\!арта текуће године за претхо.ЈНу го.Јину. а \lинистарство

те извештаје објав..ъ~је на својој интернет страниuи.
Ч..'lано~t

13 7. став 1. тачка 4. Закона о заштити потрошача прописано је .Ја се у.Јру-жење

односно савез брише из Евиденције ако не достави го.:rишњи извештај \1инистарству о
спроведеним активностима и постигнугим резу.'lтатима у области заштите потрошача,

укључујући и пратећи финансијски извештај, у складу с чланом
до

31.

132. став 3. овог закона,

марта текуће године за претходну годИtIУ

Чланом

137.

став

2.

Закона о заштити потрошача прописано је да о брисању из Евиденције

одлучује Министарство.

Чланом

став

137.

испуњености

3.

Закона о заштити потрошача прописано је даје приликом утврђивања

ус.1ова

за

брисање

из

мишљење Савета потрошача из члана

Еви.Јенције,

138.

Министарство

овог закона. Ставом

регулисано је да Савет потрошача своје мишљење из става

Министарству у року од

30

3.

дужно

4.

и

5.

да

затражи

истог члана

овог члана доставља

дана од дана када је Министарство затражило то мишљење као

и да у случају да Савет потрошача не достави мишљење из става

3.

овог члана,

Министарство наставља поступак брисања из Евиденције.
Чланом

136.

Закона о општем управном поступку предвиђено је да се решењем одлучује о

праву, обавези или правном интересу странке као и да се решење доноси и у другим

случајевима који су овим законом одређени.
Ово министарство је током спроведеног поступка угврђивања испуњености услова за
брисање из Евиденције утврдило да именовано удружење није у законом прописаном року
односно до дана

31.

и

резултатима у

постигнутим

марта

финансијски извештај за

2021.

2020.

године доставило Извештај о спроведеним активностима

области

заштите

годину.

2

потрошача

укључујучи

и

пратећи

С обзиром да је и Савет rютроmача у законом ПЈХW'* - · року доставво позитивно
мишљење о исоуњевосt11 услова за брисање

у..-руаења вз Евиденције,

испунили су се ЗUOllCDI )":JIOllll .218 ово министарсuо

оосrупв: брисања и донесе

одлуку о брисању вавелевоr у~ из Евидевцвје.

Имајући у В1L1ђ'

YJW М1

'1811~С1111ЧВО стање, а CXOJlllO ll8llCJ(elllDI одредбама Закона,

Комисија јс пр:а•••••, а Ј1Р.аВ1111 секретар Мависаарсrва трговине, туризма и
телекомуВD8111јаје .8Ј11СО OAJJYIY о брисању имевО88ВОI" )'.tlр)']Кења из Евиденције, као у

OOYICA О ПРАВНОМ

llpotD

СРЕДСТВУ:

овог решења не може се изјавити жалба. Против овоr решења може се тужбом

оокревуrи управни спор пред Управним судом у року од

30 даВа од дан~ пријема решења.
За подношење тужбе плаћа се судска такса у износу од 390 динара прописана Законом о
судским таксама ("Службени гласник РС", бр. 28/1994, 53/1995, 16/1997, 34/2001 - др.
закон, 9/2002, 29/2004, 61/2005, 11612008 - др. закон 31'1009, 101'1011, 93/2012, 93/2014 и
106/2015).
..
,-

ЕТАР

Доставити:

- именованом удружењу,
- Комисију за вођење Евиденције удружења
и савеза удружења за заштиту потрошача,

-Архиви.
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